
 

Bemmel, 3 juni 2020 

Goedemorgen allemaal, 

Vanaf 8 juni mogen alle groepen weer volledig naar school. Het ‘Protocol volledig openen 

basisonderwijs’ is donderdag 28 mei gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij 

met elkaar de volgende afspraken gemaakt. 

 Hoe gaan wij ons onderwijs vanaf 8 juni vorm geven: 

·         Leerlingen, ouders en leerkrachten met klachten (neusverkouden, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven, 

koorts boven de 38 graden) zoals ook duidelijk omschreven in de flyer, blijven thuis. 
Volg hierin de richtlijnen vanuit het RIVM. Wanneer iemand in het huishouden van 

de leerling koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de 

leerling ook thuis. Wanneer iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten 

meer heeft, mag de leerling weer naar school.  

·         Alle voorschriften (hygiëne, buitenspelen etc.) vanuit het protocol van het RIVM 

voor basisscholen zullen worden nageleefd. 

·         Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

·        Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

bewaard worden. 

·         Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.  

·         Ouders zijn, helaas, niet welkom op het plein of in de school. Laat de leerlingen waar 

mogelijk alleen naar school toe komen. Breng je de leerlingen naar school →  houd 

dan rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt ook voor de voetpaden 

langs de school. Laat jongere broertjes en zusjes zoveel mogelijk thuis. 

·         De reguliere schooltijden gaan weer gelden. Voor alle groepen geldt dat de 

leerlingen naar binnen komen zodra zij bij school zijn, zij blijven niet buiten spelen 

op het plein. 



·         Om te voorkomen dat er te veel leerlingen en ouders tegelijkertijd rondom De 

Borgwal bewegen, hebben wij een inloop vastgesteld van 08.15 uur tot 08.45 uur 

voor alle groepen. Ook aan het einde van de dag mogen leerlingen opgehaald worden 

tussen 14.45 uur en 15.15 uur. Op woensdag is deze tijd tussen 11.30 uur en 12.00 

uur voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8 geldt een naar huis gaan 

tijd van 11.45 uur en 12.15 uur. De leerlingen die zelfstandig naar huis mogen gaan, 

zullen wij in groepjes laten vertrekken. Het eerste kwartier de achternamen 

beginnend met een A t/m M en het tweede kwartier de achternamen beginnend met 

een N t/m Z. 

·         Alle gymlessen komen tot de zomervakantie te vervallen. 

·         Fietsen kunnen worden geparkeerd in de fietsenstalling op het plein. 

·         Alle groepen hebben een eigen ingang tot de school. Hier kunnen zij tussen de 

middag en na afloop van de lesdag ook weer worden opgehaald wanneer zij niet 

zelfstandig naar huis kunnen gaan. Ga op ruime afstand van school staan en houdt 

wederom de 1,5 meter regel aan. Breng ook de kleuters niet tot aan de nooddeur, dit 

in verband met de ruimte. De kleuterjuffen vangen de leerlingen voor de lokalen op.  

 

Groep  Starttijd  Eindtijd  Ingang en uitgang 

1/2A  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.30 - 12.00 uur 

Nooddeur groep 1/2A 

1/2B  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.30 - 12.00 uur 

Nooddeur groep 1/2B 

3  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.30 - 12.00 uur 

Nooddeur groep 3 

4  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.30 - 12.00 uur 

Buitenklas, nooddeur groep 4 

5  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.45 - 12.15 uur 

Buitenklas, nooddeur groep 5 

6  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.45 - 12.15 uur 

Plein, ingang groep 6 

7  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.45 - 12.15 uur 

Plein, ingang groep 7/8 

8  08.15 - 08.45 uur  14.45 - 15.15 uur 

11.45 - 12.15 uur 

Nooddeur groep 8 

 

  



Tussen de middag 

Vanaf 8 juni mag de TSO weer gewoon plaatsvinden. Dit betekent dat wij vanaf 8 juni 

weer onze normale lestijden hanteren en dat de leerlingen tussen de middag naar huis 

mogen. Uiteraard is er ook een mogelijkheid voor betaald overblijven, TSO. De 

leerlingen mogen om 12.00 uur naar huis, er geldt dan geen uitlooptijd. Wij verwachten 

hen tussen 13.00 uur en 13.15 uur weer terug. Hierbij geldt ook →  Ga direct naar huis, 

houd 1,5 meter afstand tot elkaar, wanneer je weer op school komt, kom je direct 

binnen.  

Noodopvang 

Vanaf 8 juni bieden wij geen noodopvang meer aan. 

Leerplicht 

Wij kunnen ons voorstellen dat er twijfels zijn over het weer naar school laten gaan van 

kinderen. Mochten jullie je kind niet naar school willen laten gaan, om wat voor reden 

dan ook, dan zal de leerplichtambtenaar niet worden ingeschakeld. De keuze hiervoor 

ligt bij jullie als ouders. Laat dit wel even weten aan de betreffende leerkracht. 

Hooikoorts? 

Gezien het seizoen, zijn er diverse leerlingen met hooikoortsklachten. 

Hooikoortsklachten zijn moeilijk te onderscheiden van corona klachten. Mochten 

leerlingen met hooikoortsklachten medicatie hebben, waardoor de klachten onder 

controle zijn, dan zijn zij gewoon welkom op school. Wanneer medicatie gedurende de 

dag nodig is, medicatie graag meegeven. Blijven de hooikoortsklachten gedurende de dag 

opnieuw beginnen, dan zijn wij genoodzaakt jullie te bellen en zal de leerling moeten 

worden opgehaald. Dit om zoveel mogelijk de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te 

waarborgen. Wij hopen op jullie begrip. 

Corona klachten? 

Mochten er bij jullie als ouders of jullie kinderen signalen zijn van het coronavirus, dan 

verzoeken wij jullie dringend dit te melden. Alle informatie daarover graag centraal 

naar juf Christine →  c.vanmullem@delinge.nl  

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee, samen met jullie, op een verantwoorde manier ons 

onderwijs kunnen vormgeven. Wees scherp op de 1,5 meter regel, met name bij het 

halen en brengen van de leerlingen. Wijs elkaar er desnoods op. Laten we met ons allen, 

ons gezonde verstand gebruiken! Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, 

dan lees ik dat graag per mail: c.vanmullem@delinge.nl 

Groetjes, namens het hele team van De Borgwal 

Christine van Mullem 

 


